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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-488/2017 

Број ЈН К 59/17 

Дана: 09.10.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1  

 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

МРТВАЧНИЦЕ НА ПАЛИЋКОМ ГРОБЉУ, ЈН К 59/17 

 

 

 Дана 03.10.2017. године на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца, објављен је позив за подношење понуда и Конкурсна документација у 

отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга – Пројектна документација за 

изградњу мртвачнице на Палићком гробљу, ЈН К 59/17, у којој Наручилац врши измену на 

следећи начин: 

  

I  

 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 59/17 у поглављу III УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 

На страни 8/36 „ДОДАТНИ УСЛОВИ“, у делу 2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ, 

достављање доказа мења се и гласи: 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у 

наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА: 

 Да је понуђач од 01.01.2012. до дана 

објављивања позива за подношење понуда 

извршио најмање двa посла на изради 

пројектне документације за изградњу објекта у 

укупној вредности од најмање 4.000.000,00 

динара без ПДВ-а. 

- потврда наручиоца о изради пројектне 

документације за изградњу објекта 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 

 Понуђач мора да располаже најмање: 

• 2 лиценце софтверског пакета за израду 

техничке документације AutoCAD или 

одговарајуће, односно TOWER-

RADIMPEX или одговарајући. 

- Копија регистрационе карте о поседовању 

лиценце софтвера коју издаје произвођач 

или копија фактуре за куповину легалног 

софтверског пакета. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 

 Понуђач мора да располаже потребним бројем 

и квалификацијама извршилаца и то: 

• 1 дипломирани инжењер са важећом 

лиценцом 300 

• 1 дипломирани инжењер са важећом 

лиценцом 310 или 311 

• 1 дипломирани инжењер са важећом 

лиценцом 314 

• 1 дипломирани инжењер термотехнике 

са важећом лиценцом 330 

• 1 дипломирани инжењер 

електроенергетских инсталација ниског 

и средњег напона са важећом лиценцом 

350 

• 1 дипломирани инжењер 

телекомуникационих мрежа и система 

са важећом лиценцом 353 

• 1 лице са важећом лиценцом за израду 

пројеката заштите од пожара. 

1. За лица која су у радном односу код 

понуђача: доказ о пријави на осигурање за 

запослене, фотокопију М обрасца Фонда 

ПИО (пријаве на осигурање) или ако лице 

није у радном односу: уговор о радном 

ангажовању (у складу са Законом о раду)  

2. За лиценциране инжењере се доставља и: 

копија лиценце и одговарајући доказ о року 

важења лиценце (потврда о року важења 

лиценце издата од Инжењерске коморе 

Србије из које се види да је лиценца важећа 

на дан подношења понуде)  

Напомена: ако једно лице има две или 

више горе поменутих лиценци, Понуђач ће 

такође задовољити тражени неопходан 

кадровски капацитет. 

4. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 

 Обилазак локације је обавезан за понуђаче како 

би понуђач детаљно прегледао локацију и 

добио све неопходне информације потребне за 

припрему прихватљиве понуде. Услови и 

начин обиласка локације  одређени су у  

Поглављу II и Поглављу VII. 

ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ МРТВАЧНИЦЕ НА 

ПАЛИЋКОМ ГРОБЉУ (Образац број 8) 
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II 

 

У осталом Конкурсна документација остаје непромењена.  

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


